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Antes de começar…
Para acederes rapidamente aos teus manuais digitais da LeYa Educação 
(Edições Asa, Gailivro, Texto e Sebenta):  

offlineI

Plataforma web Aula Digital: 
www.auladigital.leya.com

Cria um atalho ou guarda esta página nos Favoritos do navegador que estás a usar (Chrome, por exemplo) de forma a 
acederes aos teus manuais digitais e respetivos recursos.

App Aula Digital

Coloca esta app no ecrã inicial do teu tablet para acederes aos teus manuais e respetivos recursos sem precisares 
de ter internet.
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App Smart Aula Digital

Coloca esta app no ecrã inicial do teu tablet ou smartphone para acederes a vídeos e quizzes com explicações imediatas, 
que te ajudam a rever o essencial das matérias. Disponível do 5.o ao 12.o ano.



Acede à Aula Digital
Na Aula Digital podes estudar 
através dos teus manuais 
em formato digital, vídeos,
animações, atividades interativas 
e muito, muito mais. 

Para usares todos estes recursos, 
começa por aceder à tua conta 
da Aula Digital.

Clica em Entrar

Acede a
www.auladigital.leya.com1
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Introduz o teu utilizador, 
a tua palavra-passe 
e clica em Entrar.
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Acede à Aula Digital

Explora as áreas da plataforma Aula Digital.4

Biblioteca | Área onde podes aceder aos teus 
manuais e recursos digitais online. 

Banco de Recursos | Área onde encontras recursos 
digitais para o teu ano escolar, na qual podes pesquisar 
pelos temas das tuas disciplinas ou livremente, 
introduzindo um termo a pesquisar.

Smart | Área de acesso a sequências de vídeos, 
áudios e quizzes, com explicações imediatas 
que ajudam a estudar e a esclarecer dúvidas. 

Treino para testes | Área de testes interativos, 
com correção automática, que te permite estudar 
e verificar o teu progresso em cada disciplina, 
autonomamente.

Exame | Área onde tens acesso a sínteses de toda 
a matéria e a testes diagnóstico interativos 
que te ajudam a preparar para os exames nacionais. 

As minhas salas | Área a partir da qual os teus 
professores podem criar salas para comunicar, 
esclarecer dúvidas e orientar o teu estudo.



Para explorares os manuais digitais online, 
acede à plataforma web Aula Digital, 
entra na Biblioteca e seleciona o manual 
a que queres aceder.

Explora os manuais digitais
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Biblioteca | Área onde 
os teus manuais escolares 
são disponibilizados. 
Cada manual está 
indicado com o título, 
a disciplina e o ano, e 
através dele acedes a 
todos os livros e recursos 
que lhe estão associados.



Clica e acede aos recursos digitais 
do teu manual. Aprende ou aplica 
os teus conhecimentos, explorando 
os recursos digitais que encontras nas páginas dos manuais: vídeos, animações, atividades, 
áudios, mapas interativos, jogos e muito, muito mais.

Navega pelo índice 
do manual

Explora todos 
os recursos digitais 
do manual

Acede rapidamente 
a páginas importantes, 
marcadas ou anotadas

Pesquisa um assunto 
e acede rapidamente 
a páginas e recursos 
que o abordam

Navega e ajusta a forma como 
vês cada página para poderes 
ler e explorar texto, imagens e 
esquemas com todo o detalhe.

Responde às questões 
ou toma  nota do que 
é mais importante.

Marca as páginas 
mais importantes 
para acederes a elas 
rapidamente.

Explora os manuais digitaisExplora os manuais digitais
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Para poderes explorar os manuais offline, faz o download. 
         Toca no botão de opções 
          e escolhe Download por capítulos.  

Faz o download dos capítulos 
que estás a estudar. 
Se preferires, podes descarregar 
todos os capítulos,
tocando no botão 

Explora os manuais digitais

Para explorares os teus manuais digitais offline, 
acede no teu tablet à app Aula Digital, 
com os mesmos dados de acesso, e seleciona 
o manual que queres explorar.



Navega pelo índice 
do manual

Marca as páginas 
importantes

Acede rapidamente 
a páginas anotadas

Navega pelas miniaturas 
das páginas

Navega rapidamente pelas 
páginas usando esta barra.

Escreve e desenha 
no teu manual, 
usando o teu dedo 
ou uma pen.

Recorta texto ou 
imagens do teu manual 
e partilha por e-mail
ou envia para 
o caderno digital.

Pressiona o ecrã com o dedo ou 
com uma pen e cria notas com 
o que é importante lembrar.

Usa o menu superior para 
navegares pelo manual, pelos 
recursos e pelo caderno digital.

Recursos digitais
Estuda com os recursos 
digitais em qualquer lugar. 
Na app Aula Digital podes 
ver vídeos, animações, 
atividades e muito mais, 
sem precisares de ter 
acesso à internet.

Explora os manuais digitais
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Glossários e Gramáticas
Explora-os para compreender 
as regras gramaticais e aprender 
vocabulário novo.

Áudios e Imagens
Ajudam a relembrar o que foi lecionado 
nas aulas e, no caso dos áudios, 
a ouvir e a treinar a leitura de textos.

Simuladores e Vídeos laboratoriais
Ajudam a compreender conclusões importantes 
da Matemática e das Ciências.

Apresentações
Permitem rever toda a matéria.

Karaokes
Diverte-te e relembra o que 

aprendeste com os karaokes.

Animações e Vídeos
Acede a animações ou vídeos que te ajudam 

a perceber melhor a matéria.

Revê a matéria

Explora os recursos que acompanham os teus manuais, 
ao longo das páginas ou diretamente na área Recursos. 
Eles vão ajudar-te a compreender e a rever o que 
aprendeste nas aulas.
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Estuda com a Aula Digital

 



Os recursos digitais estão organizados e facilmente pesquisáveis por disciplina, 
temas do programa ou de forma livre, por palavras-chave.

O Banco de recursos é ideal 
para aprofundar o teu estudo 
e para realização de pesquisas, 
trabalhos de projeto ou 
trabalho interdisciplinar.

Pesquisa e amplia os teus conhecimentosI

Estuda com a Aula Digital
Pesquisa aqui o tema que tens

de explorar e encontra os recursos
que te vão ajudar nos teus trabalhos.



Avalia os teus conhecimentos em cada 
disciplina realizando os testes interativos 
que encontras na área Treinar para os testes.

Avalia os teus conhecimentosI

Monitoriza o teu progresso 
em cada disciplina ao longo 
de todo o ano.

Realiza os testes interativos com correção 
automática e compara as tuas respostas 
com as correções, identificando as áreas 
em que precisas de melhorar.

Estuda com a Aula Digital

Para cada ano de ensino, este banco de testes permite:
- resolver testes com correção automática e imediata;
- fazer o diagnóstico em cada disciplina;
- monitorizar o teu progresso em cada disciplina;
- estudar autonomamente;
- preparar e estudar todos os conteúdos 
  de cada disciplina.



Prepara-te para os ExamesI

Estuda com a Aula Digital

Na área Exame podes reforçar o teu estudo nas disciplinas 
em que vais realizar exame nacional. 

Realiza testes de diagnóstico para identificares o que já sabes 
e os temas em que ainda podes melhorar e consulta as sínteses 
de toda a matéria sujeita a exame, com exercícios resolvidos, 
para esclareceres as tuas dúvidas.

Com o simulador de exames nacionais podes gerar exames 
e comparar as tuas respostas com as propostas de resolução.



Em qualquer lugar!I

Estuda com a Aula Digital

Usa a app Smart Aula Digital para explorares áudios e vídeos e reveres o essencial da matéria 
no teu smartphone. Podes descarregar estes conteúdos para o teu telemóvel e estudar, 
mesmo quando não tens internet.

Na app Smart Aula Digital encontras ainda quizzes com
explicações imediatas para todas as perguntas. Podes testar 
os teus conhecimentos e ver as tuas dúvidas esclarecidas,
em qualquer momento e em qualquer lugar!

Vídeos
para compreender melhor a matéria.

Quizzes
rápidos, para testar os conhecimentos.

Explicações
para esclarecer dúvidas.

Avaliação de progresso
e possibilidade de melhorar os resultados.

Temas do manual
organizados e contendo toda a matéria.

Disponível para as principais disciplinas do 5.o ao 12.o anos



Responde às questões
colocadas pelo professor 
ou coloca as tuas dúvidas, 
escrevendo um comentário.

Comunica e estuda com o apoio dos teus professores

A partir da área As minhas salas os teus professores 
podem comunicar e enviar trabalhos e testes para 
te ajudar a estudar. 

Numa sala, o professor pode publicar informações 
importantes, partilhar páginas e documentos de estudo, 
comunicar e esclarecer as dúvidas de todos os alunos 
da turma, criando um post no mural. 

Se um professor te enviar ou disponibilizar 
um código para te associares a uma sala, 
segue os seguintes passos:

Clica em Associar sala, 
na área As minhas salas.

Introduz o Código da sala.

Clica em Adicionar.
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Estuda com a Aula Digital



Faz os testes interativos
e consulta o relatório

automático para identificares
o que ainda precisas de estudar.

A partir de uma sala, o professor 
pode ainda enviar-te trabalhos 
e testes interativos que podes 

realizar de acordo com 
as suas orientações. 

Responde às questões
colocadas pelo professor
ou coloca as tuas dúvidas,
escrevendo um comentário.

Responde às questões
colocadas pelo professor
ou coloca as tuas dúvidas,
escrevendo um comentário.

Comunica e estuda com o apoio dos teus professores

Estuda com a Aula Digital



www.auladigital.leya.com

www.facebook.com/leyaeducacaoportugal

www.youtube.com/leyaeducacaoportugal


